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диспропорцій м'і:ж: регіонами і зниже1 а tя ріоия відстшюсті регі01 tів з несприятливими 
умовами розвитку. 

Ключові слова: регіональна політика, реtіоналізація, поліструктурність, 
.модернізація, базові принципи регіональиої політики ЄС. 

Постановка проблеми. На сучасний етап розвитку сnітової економіки впли
вають процеси глобалізації, які призводять до змін на всіх континентах. Це 
розширення та поглиблення економічної іитеграцїі, суттєві зм іни у структурі 
національних економічних систем, трансформаційн:і зрушеная, модернізаційні 
зрушення в економіках тощо. Ці зміни не оминули й подальший розвиток країн 
Європейського Союзу (ЄС). Отже, об'єктивною необх ідн істю є регулювання 
регіонального розвитку ЄС у контексті таких двох взаємопов'язан их св ітових 
явищ: 1) прискореної глобалізації со ітової еко 1-rом і ки, а також 2) трансформації 
та розшире1шязони впливу ЄС як єдиного суб' - кта у зовні шньоекономічних і - у 
11едалекому майбутньому - зовнішньополітич 11их відносин країн-членів ЄС з гло
бальними і11ституціями. Це актуалізує досл іджеш-rя основних засад регулювання 
спільної вропейської ре 1-іональ~-юї політики. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаю-rям дослідження єоропей
ської регіональної політики були присвяче11і праці відомих вітчизняних вче 1-1 их, 
таких як Баштанник В. В., Галяс В. І ., Гладіі-і [. Й, Лендьел М. О., Федо1-rюк С. В. , 
Ч.ужикоо В. І . , та і нu1их. Утім окрем і ас11екти поліструктурної моделі регулювання 
ЄС потребують подальшого дослі11.же111-rя. 

Метою статті є досліджеаня основних засад регулювання сліль 11ої європей
ської регіональної пол ітики - цілей, напрямків і принципів, для послаблення 
(подолання) соціально-економічних диспропорцій. 

Виклад основноrо матеріалу. ЄС залишається центром зосередже1-tня знач
ного багатства та економічного потен ціалу, але характер регіональ1 ю1~0 розвитку 
всередині ЄС є дуже 11ері в1-юмірним, а тому все ще залишаються значні соціаль-
1-ю-еко11оміч11 і диспропорцїї, які особливо збільшились після приєд1-Lання нооих 
країн. 

Територіальна диференціація регіо1-t і о краї~ 1 ЄС дає змогу оиокремити чотири 
групи країн [t 1. Першу групу складають так звані " і нтегровані" країн и (Греція, 
fрланді я, Португал ія, [спа 1-L і я), де розташооан і найбідніш і регіони на території 
ЄС. Регіональна політика у цих країнах має п ідле ~-ле з 1-rаче1-1ня стосовно завдань 
1 1аціональ1 ю1-о економ іч1-Lого розвитку. 

До другої групи належать високорозвинені європейські кра'іни (на11риютад, 
Ні меччи1-Іа, [талія, сJ)ранція, Велика Британія), які мають найбільші внутрі шні 
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відмінності у рівні розвитку окремих регіонів. Пріоритетним у цих країнах вва
жається надання допомоги регіонам для структурних перетворень замість на 
противагу субсидіюванню секторів еко1іоміки чи підприємств. 

Представниками третьої групи країн є Фінляндія та Швеція - країни з 
низькою густотою населення, віддаленими районами та суворими кліматичними 
умовами. Вони зосереджують увагу на забезпеченні збалансованого розвитку усіх 
perioi-riв у поєднаииі з необхідністю вирішення проблем віддалених північних 
територій. 

До четвертої групи країн належать краї1-rи з проблемами, пов'язаними із 
зайнятістю та структурною перебудовою на муніципальному рівні. Регіональна 
політика цих країн не надто концентрується на ліквідації нерівномірного розвитку 
регіонів. 

В ос~-юву теоретичної моделі регіоналізації покладено такі принципи: 
системність - означає розгляд будь-якої соціаль~-юї організації як со
ціальної системи, що входить до складу більш широкої соціальноі: сис
теми; у контексті регіоналЬІ:юЇ політики системність означає що означає 
взаємопов'язаність усіх регіонів; 
ієрархічність - один із фундаментальних законів природи, який застосо
вується при створенні системи будь-якої природи: фізичної, біологічної, 
особистісної чи суспільно·~:; 
динамізм - в контексті економіки ЄС розглядається як стійка модел1~ її 
тра1·rсформації; 
відкритість - дає можливості для вироблен1:-1я і реалізації регіональної 
поJТітики; 
стійкість - означає адекватну реакцію 1:-1а будь-яких виклики як зовніш
нього, так і uнутрішнього середовища. 

Регіон розглядається як суспільно-територіальна модель, що характеризуєть
ся певною структурою, елементи якої знаходяться у тісній взаємозалежності та 

взаємозв'язку. Порушения одного з елементів обумовлює зміну всієї структури. 
Крім того, модель регіоналізації має поліструктурний характер, тобто є такою 
моделлю, яка на кожиому ієрархічному рівні передбачає розвиток політичиих, 
економічних, соціальних, технологіч1іих зв'язків [2]. 

Отже, у ЄС регіоиальна політика зл.ійснюється спільно, тобто :за участі 
ncix країн-членів, і орієнтується на перетворення проблем на можливості. Во1іа 
спрямовується передусім па послаблення соціально-економічних диспропорцій 
між регіонами, зrіижею-1:я рівня відсталості регіонів з несприятливими умовами 
розвитку. При •п~ому реr·іональ ~rа політика ЄС передбачає виокремлення країн із 
загальним відставаr-11·1.ям у ро:звитку, як Греція чи Португалія. та регіонів з відст<t.
ваrшям у ро:звитку 13 складі багатих країн, як 1ю в і землі в СJ:>едеративній Реснубліці 
Німеччині. Завдяки європейській ре 1· іональпій політиці відбувається дош·остро
ковий 11ерерозподіл ресурсі в з метою наближеи1:-1я умов життя в ус іх регіо11ах ЄС 
до загал ьного ріuня. 

І?есулюва~-п-rя регіонального розвитку ЄС зді ~існюється задля досягнення 
таких цілей [З]: 

сприяння структурній перебудові та розвитку відсталих регіоніu; 
сприяння соціальній та економічній трансформації депресивних регіонів, 
підтримка господарської і соціальної конuерсії промислових, сільських і 
залежних від рибальства територій зі структур~-rим проблемами; 
адаптація та модер1-~ізація освіти, реалізація політики зайнятості. 

У контексті реалізацїї стратегії "Євро11а 2020" регіо 11 аль rrа політика сприяє 
створе1111ю робочих місць, нідоище11ню ко 1 tкуре11тоснроможн ості, сприяння 
еко1-юмічному ~зростанюо, покращенню якості життя та забезпеченню стійкоr·о 
розвитку [ 4 J. 

Сьогодні с1Lільна регіональна 1 юлітика краї н- lrJІe 1:-Liв ЄС 1 rроводиться 1r.аралель
но із загальним процесом європейсьrюї багатонаціональної інтеграL(ії. Основною 
метою спілмюї регіона.тп>t-ЮЇ політики ЄС є зменшеиня 11 иt1i1.wrix регіошшьLІих 11.е-
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відповідностей і запобігання подальшим регіо1 rальн-~-1м дисбалансам у ЄС шляхом 
перерозподілу ресурсів на користь проблемних регіонів. Як відомо, зменшення 
розриву між різними регіонами ЄС та ліквідація відставання в розвитку найменш 
розвинених регіонів були однією з проголошених цілей Римського договору 
1957 року [5]. Наразі вирівнювання розвитку регіонів є важливим аспектом євро
пейсьrюї ринкової економіки та визначає полjтику ЄС у сфері регіонального роз
витку. Здійснюючи спільну регіональну політику, ЄС nиходить з наднаціональних 
пріоритетів. 

Крім спільної регіональної політики в ЄС існує регіонаJ1ь1-1а політика кожної 
країни-члена ЄС, мета якої щодо окремих її регіо 1-~jв може не збігатися із загальни
ми цілями спільної регіональної політики ЄС. Отже, кожен із національних урядів 
враховує передусім інтереси своєї країни, звідки слідує, що у кожної країни-VІена 

ЄС ісиують дві регі01-tальні політики, які мають бути скоординовані. 
Сьогодні регіоиальна політика ЄС має три основні напрямки [6]: 
перший - коивергенція, сприяння економічному зближенню з метою надання 

допомоги менш розвиненим регіонам, які розташовані в основному в но
вих країна,х-членах , а також зменшення відставання цих країн від б ілr>Ш 
розвинених країн-членів ЄС; 

другий - покраще1-1ня регіональної конкурентоспроможності і зайнятості, 
який реалізується через відповідні заходи ; 

третій - європейська міжтериторіаJ1ь1-~а співпраця (транскордонна, транс
національна, міжрегіональна), спрямована на сприяння співнраці між 
регіонами і країнами з метою зменшення економічtюго значення націо
нал r>них кордоюв. 

Для ефективного регулювання регіонального розвитку ЄС необхідна інфор
мація двох типів: 1) інформація про соціально-економічну ситуацію в регіонах 
для здійснення оперативного і динам ічного контролю та оцінювания реалізації 
заходів регіональної політики; 2) інформація про успішність і невдачі регіональ
ної політики, що отримана від зді йснення такого контролю, та визначення на 
основ і його оцінки результатів заходів регіональної політики , що проводяться в 
регіонах ЄС. Такий контроль є необхідним, оскільки він дозволяє коригувати хід 
реалізації заходів відповідно до виниклих в процесі реалізації вимог. Існує також 

формалізована система обміну інформацією між Європейською комісією (ЄК) і 
країнами-членами ЄС, яка впливає на систему обміну інформацією між регіональ
ним та федеральним рівнями влади в цих країнах. 

Загалом європейська політика регіонального розвитку, з одного боку, базуєть
ся на принципі солідарності, який передбачає перерозподіл ресурсів між більш 
багатими і більш біщ-rnми країнами-членами для вирівнювання економічного роз
витку країн-членів ЄС. З іншого боку, більш низькі обсяги виробництва в бідних 
країнах-членах і регіонах або в країнах і регіонах з високими рівнями безробіття 
є втратою потеиціалу та можливостей для ЄС в цілому. 

Європейська регіональна політика розкривається через головні принципи, 
які враховують специфіку всіх країи-членів, зокрема країн Центральної та Схід
ної Європи (ЦСЄ). Принципи ЄС щодо регіонального розвитку перевірял ись 
та неодноразово удосконалювались протягом багатьох рокі в для забезпечення 
можливостей розроблення різноманітних стратегій , спрямова~шх 1-ш розв'язання 
економічних і соціальних проблем, а також досягнення екологічних цілей. Згід
но з класифікацією регіональної політики ЄС визначено такі базові принципи: 
субсидіарність; децентралізація ; партнерство; програмування; концентрація ; 
доповнюваність [7]. 

Принцип субсидіарності є одним з головних принципів, на яких формується 
спільна регіональна політика ЄС" Значения, що надається цьому принципу в 
сучасному європейському контексті, пов'язано з фундаментальним осмислен
ням того, де закінчується державна регіонаJrьна поmтика і починається політика 
Співтовариства. Згідно з цим принципом суспільні одиниці більш високого рівня 
мають право і повиниі розв'язувати лише ті проблеми, на виконания яких не здатні 
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структури більш низького рівня. Цей базовий принцип, що діє з часу підписання 
Маастрихтської угоди про ЄС (підписаної 07.02.1992 р.), у статті ст. З якої зазна
чено: "У сферах, які не входять до окремої юрисдикції Співтовариства, воно згідно 
з при~-щипом субсидіарності починає свою діяльність лише в тому випадку, коли 
неможливо у достатній мірі досягнути цілі визначених заходів на рівні держав
членів, і тому можуть бути здійснені більш ефективно на рівні Співтовариства 
завдяки його масштабу чи дієздатності" [8]. 

Відсутність у документах ЄС чіткого визначення принципу субсидіарності 
не дозволяє розглядати його як визначену правову норму. Його використання 
залежить від КОJ-[Кретної інтерпретації і ситуації, обумовленої розкладом політич 
них сил у ЄС. Це і робить його зручним для більшості учасників інтеграційного 
процесу, а також забезпечує його підтримку різними політичними силами, які 
можуть тлумачити поняття "субсидіарність" власних інтересах. 

Субсидіарність знаходить відображення в тенденції до децентралізації в 
регіональній політиці. Однак розмежувальна лінія між двома вищезазначеними 
рівнями в регіональній політиці країн-чле~-rі в ЄС залиша ться нечіткою і досить 
важко піддається єдиному і однозначному визначенню. 

Принцип субсидіар1 юсті досить тісно пов'яза1 [ИЙ з поняттям деце~-пралізації . 
Якш.о субсидіарність вимагає надання законодавчих та адміністративних прав 
найменшій політико-адміністративній одиниці для вирішення її власних справ, 
то деце~-пралізація сприя втіленню принципу субсидіарності. 

Децентралізація оз1-1ач.ає такий спос іб визначення та розмежування завлань 
і функці і1, за якого більшість із них передається :J ріш-1 я центральиих орса1-1ів на 
нижчий ріnе11ь. Отже, принцип децентралізації у рссіона;н')н ій політи1{і ЄС озна
чає перерозпол:іл пошrоnажень регіо1-rіп з метою їх ефективного використаr-1. 11я та 
заохочення ресіоналт"них і.піr{і атив, оптиміза~ йї практичного вирішення питан ь 
саме иа регіоиальному pin11i , а також розмежування функцій і повиоважень між 
різними р івнями улраnлі1-111я ЄС. Саме на м і сцеп і плади поклал.ається голоп 11 а 
відпов ідаль1-1 і сть за провс;~с1шя регіональ11 оі пол ітики. 

Принцип партнерства полягає у співпраці між суб'єктами різних рівнів (ЄС, 
11аціо1іаль1юю державою, регіоном) з моме1-1.ту пиз 1-1ач.ення мети до завершення 
реал ізації кою<ретного проекту. Згідно з цим принципом усі задумки й проекти 
мають бути узгоджені структурами усіх рівнів. Цей принцип базується на умові , 
що діяльність і розвиток регіонів може зді йснюватися лише тоді, коли суб'єкти 
співпраці постійно та послідовно співпрацюють для досягнення спільноі мети. 
Отже, процедура партнерства починається від складання плані в регіональ1-ю1'О 
розвитку, "іх спільного фінаrісупан1-1я, реал ізації й закі11чується коr-пролем і оціню
ваю-1ям кі1іцевих результатів. Партнерами співпраці є владні структури , прел.став
ники комунального господарства, інвестори, бан ки, профспілки тощо. Співпраця 
відбувається у вертика;тьному (ЄС та країни-члени) і у горизонтальному сегме11ті 
(між регіонами (розпиток транскордонноt'О с11івробіт1-1ицтва, співттраця локальних 
територ іальних одиниць)). 

Принцип програмуваипя означає перехід до фіна~ rсування комплекс~ 1 их, і нтег
рованих програм регіонального розвитку та розроблеtіНЯ на основі партнерстпа 
стратегій розпитку з урахуванням пріоритетних дов 1·острокових та короткостро
кових цілей. Програмуван1-1я має передбачити чіткий порядок заходів, джерела і 
порядок "іх фі.НаJ[Суван11я, виконавців, можливі негатив~-rі наслідки. 

У регіоtіальній політиці ЄС цей принцип означає пріоритет інвестуваш-rя 1-[е 
окремих проекті в або заходіп , а програм, які мають глибинний вплив на розвиток 
усього регіо1-1у. Принцип просрамування означа необхідність розробле1-1ня стра
тегії розвитку регіону з урахуванням довгострокових цілей. Це забезпечує цілес
прямоване виконання відповідних проектіп - від пизнач.ення мети до її пов1-юго 

досягнення, а також координацію дій у просторі й ч:ас і . 
Немаловажне значею-~я в регіоtіальній еко1-юміч1-[іЙ політиці ма й принцип 

концентрації, який полягає в зосередже 1-1. ні зусиль на пріоритетних проектах, 
які мають фундаментальне з 1-1.аче11ня для соціально-економ ічного згуртування 
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країн ЄС. Цей принцип сприяє забезпеченню розвитку місцевих ініціатив, пошуку 
додаткових джерел фінансування програм регіонального економіч-иого розвитку. 
Його реалізація забезпечує зниження навантаження на національний бюджет і 
сприяє залученню місцевих ресурсів для здійснення конкретних регіональних 
проектів економічного і соціального розвитку регіонів . 

Принцип доповюованості стосується фінансування пріоритетних проектів. Він 
оз1-rачає, що структурні фо~-щи ЄС не підміняють, а лише збільшують внутрішні 
витрати краj"н на здійснення регіональної політики. Фінансові ресурси, які надає 
ЄС окремим країнам-членам чи суб'єктам регіонального розвитку, мають бути 
доповнені з місцевих джерел. Головною умовою надання допомоги країнам-членам 
зі структур1-rих фондів ЄС є кооперування та ефективне використання ініціатив. 
Згідно з цим принципом тягар додаткового фінансування регіональної політики 
лягає на національні бюджети. 

Ефективна реалізація принципів концентрації та доповнюваності в регіо
нальній політиці ЄС має подвійну мету, що передбачає, з одного боку, посилення 
та концентрацію наявних ресурсів задля сприяння реалізації визначених цілей 
регіонального розвитку; з іншого боку, виявлення таких територіальних одиниць, 
які мають однакові чи подібні проблеми. 

Висновки. Як показує досвід краї1-r ЄС, у1-1іверсальної модел і регіональної 
економічної політики, прийнятної для будь-яких умов господарювання, не існує. 
Кожен регіо11 в своєму соціально-економічному розвитку залежить від значної 
кількості факторів, обумовлених його особливостями. Відміиності між існуючи
ми моделями зумовлені відмінностями в ідеях, покладених в основу державної 

політики країн ЄС. 
З огляду на зміну геополітичних та геоекономічних обставин на континенті, 

що впливають 1-1.а регіо1-{альний розвиток, країни ЄС пристосовуються до tювого 
стратегічного середовища, яке вже формується внаслідок як реформи ЄС, так і 
проведення політики розширенt·Ія на Схід у контексті розвитку ідеї Європи не 
тільки у географічному, політичному чи економічному вимірах, а передусім як 
вільного та різноманітного європейського культурного простору. Отже, часткова 
модифікація регіональної політики ЄС уможливлює нові форми координації 
діяльності європейських регіонів, посилює їхню роль у реалізації адекватної між
народної політики на регіональному рівні. 

Багаторічний досвід регіональної політики ЄС та регулювання регіонального 
розвитку почали 11аслідувати інші міжиаціональні та 1-rаднаціональні угруповання, 
що є надзвичайно гетероге1-1.ними за рівием соціально-економічного розвитку. 
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Европейская региональная политика: 

основньrе принципь1 регулирования 

Акцеитируется в7-tимаnие 7-ta обьективиой 7-tеобходимости регулироааиия 
региоиальиого развития ЕС а ко7-tтексте даль7-tейшего и7-tте7-tсивиого развития 
мировой зк01юмики u трансформационньа процессов, расшире7-tия зо1-tьt влu.я1tuя 
ЕС. Вьtделеuьt четьtре группьt стран по территориальной дифференциации реги
онов ЕС. Определеuьt цели, направления и принципьt регулироваиия региональиого 
развития ЕС с целью уме7-tьшения социально-зктюмических диспропорций между 
регuоиамu u c1-tuжeuuя уровня отсталости регионов с 1tеблагоприят7-tьtми условиями 
развития. 

Ключевьtе слова: регио7-tаль1-tая политика, региоиалuзация, м1югоструктур
иость, модериuзацuя, базовьtе прииципьt региональной политики ЕС. 
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European Regional Policy: Basic Principles of Regulation 

Althoиgh EU has accoттodated heavy есопотіс capacities, regioпal developтent 
inside EU have Ьееп ипеиеп, leadiпg to large sосіо-есопотіс gaps Ьесотіпg еиеп ze1ider 
after the accessioп of пеzе1 EU тетЬеrs. There are foиr groиps о/ coипtries Ьу territ"orial 
differentiation of EU regions: ( і) the so called "iпtвgrated" countries (Greece, Ireland, 
Portugal, Sраіп) ze1here the poorest regions оп the EU territory are located; ( іі ) highly 
developed coиntries; ( і і і ) coиntries lf.Іith l0l.e1 popиlation deпsity (Finland 01- Sie1eden); 
(iv) coиntries u1here regioпal policy is focused оп еlітіпаtіоп о/ ипеиеп regioпal 
developтent. 

The pиrpose of the article is to scrutinize objectives, directioпs and principles f or 
regиlation о/ regional dei1elopтeпt іп EU, аітеd to reduce sосіо-есопотіс disparities 
betle1een regions and bac/m 1ardness of the regioпs y1ith ип/ a vorable conditions. The 
objective necessity of adjиsting regioпal developтeпt іп ЕС is discussed іп the article іп 
the context о/ iпtensive fиrther dez1elopтeпt of the global есопоту and trans(ormation 
processes, expansion о f the zone о f ЕС inflиence. Principles о f the theoretica[ тodel f or 
regionalization are highlighted; types о/ informatioп required for ef f ective regиlation of 
regional developтent іп EU are ref erred to. Basic principles of the EU regional policy are 
discussed іп detail: subsidiarity, decentralization, partnership, prograттing, conceпtration, 
sиppleтentarity. 
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It is concluded that ап all-purpose regional model for EU cannot exist, as social 
and есопотіс development:s іп each region are conditional оп great тапу local / actors. 
Distinctions bem1een the existing regional development models are conditional оп political 
ideas іп Е U member countries. 

Keywords: regional policy, regionalization, polystructurality, modemization, the basic 
principles о/ EU regional policy. 
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